6,0 milionů pixelů
3x Zoom
2,5” LCD monitor

6,0 milionů pixelů
3x Zoom
3,0” LCD monitor

Tlačítko portrétního režimu

Funkce D-Lighting

Bez funkce D-Lighting

Vylepšuje podexponované snímky a
snímky v silném protisvětle. Unikátní
funkce Nikon D-Lighting automaticky
vytváří kopie snímků s vyjasněnými
podexponovanými místy a nezměněnými
správně exponovanými místy.

S funkcí D-Lighting

Extrémně

snadné

sdílení

Funkce Face-priority AF*
Získejte ostré portréty za všech okolností,
bez ohledu na umístění vašich objektů
na snímcích. Funkce Face-priority AF
automaticky detekuje a zaostřuje lidské
tváře, a zajišťuje tak trvale perfektní
výsledky.
* Schopnost rozpoznávat tváře může být v některých
situacích limitovaná.

Zvyšte své potěšení z fotografování použitím přístrojů COOLPIX S5
a S6. Zachyťte okamžiky ve věrných barvách a jemných detailech.
Vytvořte přímo ve fotoaparátu prezentace s doprovodnou
hudbou a speciálními efekty. Poté přehrajte vaše díla komukoli
a kdekoli – to vše pomocí fotoaparátu COOLPIX S5 a S6.

Redukce červených očí ve fotoaparátu
Vyhněte se nepříjemnému efektu
červených očí, který se vyskytuje
na některých snímcích s bleskem.
Redukce červených očí ve fotoaparátu
automaticky detekuje výskyt červených
očí na snímku, a provede důvtipnou
korekci přímo ve fotoaparátu.
Pozn.: Výše uvedené snímky slouží pouze k prezentaci efektu popisovaných funkcí.

Nikdy nekončící zábava...
COOLPIX S6
6,0 milionů pixelů
3x Zoom
3,0” LCD monitor

Gloss Gray

Matte Black

Gloss Silver

Pozn.: Dostupná barevná provedení se mohou lišit podle země nebo regionu prodeje.

Bezdrátově
do počítače
Bezdrátově
do tiskárny

Adaptér pro bezdrátový
tisk PD-10

Bezdrátová svoboda*
COOLPIX S6 vám poskytne svobodu zcela
bezdrátového provozu. Fotografujte a přenášejte
snímky v okamžiku jejich zhotovení přímo
do počítače. Snímky můžete odesílat rovněž
přímo na tiskárnu kompatibilní se standardem
PictBridge a tisknout je bez použití kabelů.
* Podpora bezdrátové komunikace (IEEE 802.11b/g). Bezdrátový tisk
vyžaduje volitelný adaptér pro bezdrátový tisk PD-10.

COOLPIX S5
6,0 milionů pixelů
3x Zoom
2,5” LCD monitor

Gloss Silver
Pozn.: Dostupná barevná provedení se mohou lišit podle země nebo regionu prodeje.

minimalistický styl.

Komfortnější zobrazení

170º

S rozměrným LCD monitorem jsou fotoaparáty
COOLPIX S5 a S6 ideální pro přehrávání snímků na
libovolném místě. Díky použití zobrazovače s velkými
pozorovacími úhly uvidí vaše snímky stejně dobře
všichni přihlížející.

Ostřejší uspokojení
Nové tlačítko portrétního režimu poskytuje rychlý a snadný přístup
k unikátním inovacím Nikon. Aktivujte funkci Face-priority AF
a Redukci červených očí ve fotoaparátu pro optimální kvalitu snímků,
resp. použijte funkci D-Lighting pro vylepšení již zhotovených
snímků. Rychle, jednoduše a pohodlně dosáhnete maximálně
kvalitních výsledků.

Tlačítko portrétního režimu

Funkce D-Lighting
Vylepšuje podexponované snímky a
snímky v silném protisvětle. Unikátní
funkce Nikon D-Lighting automaticky
vytváří kopie snímků s vyjasněnými
podexponovanými místy a nezměněnými
správně exponovanými místy.

Bez funkce D-Lighting

Úchvatný
S funkcí D-Lighting

styl,

Funkce Face-priority AF*

Získejte ostré portréty za všech okolností,
bez ohledu na umístění vašich objektů na
snímcích. Funkce Face-priority AF automaticky detekuje a zaostřuje lidské tváře, a
zajišťuje tak trvale perfektní výsledky.
Fotoaparáty COOLPIX S5 a S6 spojují atraktivní formát s

příjemné ovládání

* Schopnost rozpoznávat tváře může být v některých

optimalizovaným ovládáním.situacích
Jejich limitovaná.
stylové křivky jim propůjčují
vizuální přitažlivost a zároveň pohodlné uchopení. Prakticky
rozmístěné ovládací prvky doplňují elegantní vzhled o snadno

Redukce červených očí ve

dostupné výkonné funkce.

Vyhněte se nepříjemnému efektu
červených
očí, který sefunkcí
vyskytuje
Špickový design proniká i do
oblasti nastavování
na na
některých snímcích s bleskem.
monitoru a přináší výraznější
stylovost
do celého
práce
Redukce
červených
očíprocesu
ve fotoaparátu
automaticky detekuje výskyt červených
s fotoaparátem.
očí na snímku,
Pozn.: Výše uvedené snímky slouží pouze k prezentaci efektu popiso-

Otočný multifunkční

Automatická změna
Automatická změna orientace snímků
detekuje snímky pořízené na výšku a
automaticky je otáčí pro přehrávání na
LCD monitoru fotoaparátu.

Výhody poskytující
vyšší míru zábavy
Kolébka COOL-STATION MV-14/MV-15
Dodávaná kolébka COOL-STATION MV-14/15
pohodlně nabíjí baterii bez nutnosti jejího vyjmutí
z fotoaparátu.
Obsahuje rovněž port USB, který umožňuje přímé
propojení s počítačem, a lze ji rovněž propojit s
televizorem.

Dokovací stanice PV-10/PV-11
Dokovací stanice PV-10/PV-11 (součást dodávky) vám umožní propojit přístroje
COOLPIX S5 a S6 přímo s tiskárnou standardu ImageLink a tisknout snímky
přímo z fotoaparátu - bez nutnosti použití počítače.

Vysoká všestrannost
Nový otočný multifunkční volič umožňuje rychlejší ovládání
fotoaparátu. Otočný multifunkční volič umožňuje procházet uložené
snímky rychlostí až 10 obr./s, rozmístění tlačítek zajišťuje intuitivní
ovládání. Kombinace symbolů na monitoru
a kurzoru kopírujícího pohyb otočného multifunkčního voliče vám
dovolí rychle a snadno vybírat různé funkce, včetně praktické funkce
kalendáře umožňující třídit snímky podle data.

Ochranné pouzdro FJ-CP1
Posouvá vaše fotografování do nových,
vzrušujících oblastí. Ochranné vodovzdorné*
pouzdro FJ-CP1 uchová váš fotoaparát COOLPIX
bezpečně v suchu i při fotografování pod vodní
hladinou do hloubky až 3 m.
* Vodovzdorné ochranné pouzdro FJ-CP1
je k dispozici pouze pro fotoaparát COOLPIX S5.

Software PictureProject
S novými exkluzivními funkcemi Wi-Fi* posouvá
dodávaný software Nikon vaše možnosti ještě dále.
Software nabízí uživatelsky přívětivé ovládání,
umožňuje jednoduchou editaci, zjednodušuje
organizaci a sdílení snímků, a navíc díky
kompatibilitě se zásuvnými moduly filtrů umožňuje
výrazné rozšíření svých i vašich možností.
* Bezdrátový provoz je k dispozici
pouze v kombinaci s fotoaparátem COOLPIX S6.

Otočný multifunkční volič

Automatická změna orientace snímků
Automatická změna orientace snímků
detekuje snímky pořízené na výšku
a automaticky je otáčí pro přehrávání na
LCD monitoru fotoaparátu.

Výhody poskytující
vyšší míru zábavy
Kolébka COOL-STATION MV-14/MV-15
Dodávaná kolébka COOL-STATION MV-14/15
pohodlně nabíjí baterii bez nutnosti jejího vyjmutí
z fotoaparátu.
Obsahuje port USB, který umožňuje přímé
propojení s počítačem, a lze ji rovněž propojit
s televizorem.

Dokovací stanice PV-10/PV-11
Dokovací stanice PV-10/PV-11 (součást dodávky) vám umožní propojit přístroje
COOLPIX S5 a S6 přímo s tiskárnou standardu ImageLink a tisknout snímky
přímo z fotoaparátu – bez nutnosti použití počítače.

Pictmotion

poskytuje
společnost muvee

Prohlédněte si Pictmotion v akci na:

http://www.coolpixfeatures.com

Kreativní tvorba prezentací
ve fotoaparátu
Pictmotion znamená mnohem více, než jen funkci pro tvorbu

Oblíbené
snímky

Oblíbená
hudba

jednoduchých prezentací – umožní vám sdílet vaše snímky
mnohem zábavnějšim a nápaditějším způsobem. Stačí jen
vybrat požadované snímky, zvolit styl a zvukový doprovod z pěti
vestavěných skladeb (nebo stáhnout skladby nové*) a již můžete
prezentovat své snímky.
Vaše prezentace Pictmotion bude vytvořena automaticky,
s rychlostí a přechody mezi snímky určenými zvoleným stylem
a hudbou, a připravena k okamžité reprodukci na rozměrném LCD
monitoru fotoaparátu.
* Pouze se softwarem PictureProject pro Windows.

Pictmotion

Styl

Specifikace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S5/S6
Typ:
Počet efektivních pixelů:
CCD:
Obrazové režimy:
Objektiv:
Rozsah zaostření:
LCD monitor:
Paměťová média:
Snímací režimy:

Videosekvence:
Pictmotion:
Provozní režimy:
Vestavěný blesk:
Rozhraní:

Kompaktní digitální fotoaparát
6,0 milionů
1/2,5" (celkem 6,18 milionů pixelů)
Vysoký (2816*), Normální (2816), Ekonomický (2048), PC (1024), TV (640)
3x Zoom-Nikkor ED; 5,8-17,4 mm (ekvivalent přibližně 35-105 mm u kinofilmu);
f/3,0-5,4; 12 čoček / 10 členů; Digitální zoom: max. 4×
30 cm až nekonečno, 4 cm až nekonečno v režimu Makro
S5: 2,5" TFT LCD monitor s regulací jasu; 230000 pixelů; široký pozorovací úhel 170° /
S6: 3,0" TFT LCD monitor s regulací jasu; 230000 pixelů; široký pozorovací úhel 170°
Paměťové karty SD, S5: Interní paměť (cca 21 MB) / S6: Interní paměť (cca 20 MB)
Auto (plně automatický režim), 4 asistenční programy (Portrét, Krajina, Sport, Noční
portrét), 11 motivových programů (Párty/interiér, Pláž/sníh, Západ slunce, Úsvit/
soumrak, Noční krajina, Makro, Muzeum, Ohňostroj, Kopie, Protisvětlo, Panoráma s
asistencí), Záznam zvuku, BSS (volba nejlepšího snímku), BSS - expozice, Nastavení
barev, Varování před rozmazáním, Vkopírování data, Samospoušť (3 s, 10 s)
Ozvučené: TV video (640) při 30 obr./s, Malá velikost (320) při 30 resp. 15 obr./s, Malá
velikost (160) při 15 obr./s, Pictmotion (320) při 15 obr./s; Němé: Časosběrné snímání
s frekvencí reprodukce 30 obr./s, Elektronická redukce vibrací (VR)
5 volitelných stylů přehrávání videosekvencí nebo až 30 statických snímků, 5
předinstalovaných skladeb pro zvukový doprovod, možnost uložení max. 3 zvukových
souborů*
1) Jednotlivé snímky, 2) Sériové snímání (přibl. 2,2 obr./s), 3) Mozaika 16 snímků
(cca 2 obr./s, k dispozici pouze při velikosti obrazu 6M), 4) Intervalové snímání
Pracovní rozsah: cca 0,3-2,6 m (W), cca 0,3-1,4 m – (T), Zábleskové režimy:
automatický, automatický s redukcí efektu červených očí (ve fotoaparátu), trvale
vypnutý blesk, trvale zapnutý blesk a synchronizace s dlouhými časy
S5: USB, A/V výstup (pomocí kolébky COOL-STATION MV-14) / S6: IEEE 802.11b/g, USB,
A/V výstup (pomocí kolébky COOL-STATION MV-15)

Možnosti bezdrátového
provozu:
S6: IEEE802.11b/g, dosah bezdrátového připojení max. 20 m (v závislosti na prostředí)
Podporované jazyky:
Celkem 20 jazyků: Němčina/angličtina/španělština/francouzština/italština/
holandština/ruština/švédština/japonština/zjednodušená čínština/tradiční čínština/
korejština/thajština/portugalština/polština/indonézština/finština/dánština/norština/
čeština - volitelné pomocí menu
Napájení:
Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL8 (součást dodávky), síťový zdroj EH-64 (součást
dodávky)
Přibližná doba provozu
na baterii:
S5: 210 snímků s dobíjecí baterií EN-EL8 / S6: 200 snímků s dobíjecí baterií EN-EL8
(podle standardu CIPA)
Rozměry (Š x V x H):
S5: Přibližně 93 x 59 x 20 mm / S6: Přibližně 100,5 x 60 x 21 mm (bez výstupků)
Hmotnost (přibližná):
S5: 135 g bez baterie a paměťové karty SD / S6: 140 g bez baterie a paměťové karty
SD
Dodávané příslušenství**: Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL8, síťový zdroj EH-64, kolébka COOL-STATION
MV-14/MV-15, USB kabel UC-E10, A/V kabel EG-E5000, řemínek, dokovací stanice
PV-10/PV-11, CD-ROM se softwarem PictureProject
Volitelné příslušenství: Síťový zdroj EH-64, dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL8, nabíječka baterií MH-62,
ochranné pouzdro FJ-CP1 (pouze S5), kolébka COOL-STATION MV-14, COOL-STATION
MV-15, dokovací stanice PV-10, dokovací stanice PV-11, adaptér pro bezdrátový tisk
PD-10 (pouze S6)
* Pouze se softwarem PictureProject pro Windows.
** Dodávané příslušenství se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu.

Systémové požadavky softwaru PictureProject
OS

M
 acintosh: Mac® OS X verze 10.1.5 nebo novější (verze 10.2.8 nebo novější pro funkci
vypalování disků) / Windows: Předinstalované verze operačních systémů Windows® XP Home
Edition/Professional, Windows® 2000 Professional, Windows® Me, Windows® 98SE
RAM
M
 acintosh: Doporučeno 64 MB nebo více / Windows: Doporučeno 64 MB nebo více (128 MB
pro funkci Pictmotion)
Pevný disk
60 MB volného prostoru pro instalaci
Grafická karta 800 × 600 pixelů a více, 16bitové barvy (doporučeny barvy full color)
Ostatní
Jednotka CD-ROM pro instalaci Podporovány jsou jen počítače se zabudovanými porty USB
Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA
a dalších zemích. Macintosh® a QuickTime® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Apple
Computer Inc. v USA a dalších zemích. Logo FotoNation je ochranná známka. Logo SD je ochranná známka. PictBridge je
ochranná známka. Technologii D-Lighting poskytuje společnost Apical Limited. Technologii Face-priority AF (Autofokus
s prioritou tváře) poskytuje společnost Identix®. Funkce Pictmotion využívá patentované technologie poskytované společností
muvee Technologies Pte.Ltd. ImageLink a logo systému tisku ImageLink jsou ochranné známky společnosti Eastman Kodak
Company. Názvy produktů a značek jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Obrázky
na displejích a monitorech znázorněné v této brožuře jsou simulované.
Specifikace a vybavení se mohou změnit bez předchozího oznámení či závazku ze strany výrobce. Únor 2006
©2006 NIKON CORPORATION

